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Gömställen kan skydda  
torsken i Hanöbukten 

Fältlabb i Hanöbukten  

Den starkt hotade Östersjötorsken visar trots fiskestopp sedan 2019 inga tecken på 
återhämtning. Främst saknas stora individer i bestånden och predation från säl och 
skarv pekas ut som ett av problemen. Att öka möjligheten för torsken att gömma 
sig från predatorer har visat sig vara positivt för tillväxt och återhämtning av lokala 
torskbestånd. Mot denna bakgrund har näringsidkare på Hanö tagit ett initiativ för 
att genom utplacering av artificiella rev i Hanöbukten ge torsken bättre tillgång till 
gömställen att leva och växa på. 

Lagom till fältsäsongen 2023 planeras öppnandet 
av ett fältlabb på Marint centrum för mer forskning 
i Hanöbukten. 

Inspiration till projektet kommer från Byfjorden, 
där försök med konstgjorda rev har gett lovande 
resultat med ett lekande bestånd av torsk som 
mer eller mindre blivit stationärt på reven.  
Liksom i Bohuslän kommer reven i Hanöbukten  
att byggas av överblivet betongblock från 
byggindustrin, som sätts ihop för att skapa 
tredimen sionella håliga strukturer. Vissa rev 
kommer även att utrustas med musselband för 
att ytterligare öka struktur och biodiversitet.  
Två platser har valts ut för försöket, strax nord-
ost om Hanö, på 14 respektive 18 meters djup. 

Bakom initiativet står Hanö torskrevsförening, 
som grundats av Hampus Södergren från …Foto av betongblock med genomgående hål som reven ska 

byggas av. Foto: Hampus Södergren

Foto: Hans Ekström, Kivik tång

Idag saknas stadigvarande faciliteter för fält- och laborativ 
verksamhet i Hanöbukten, vilket försvårar forskning i  
området. Med ett fältlabb på Marint centrum vill Lunds 
universitet och Simrishamns kommun skapa bättre förut-
sättningar för forskare att studera Hanöbuktens havs- och 
kustområde, möjliggöra observationer av förändringar över 
tid och främja utvecklandet av projekt i samverkan med 
intressenter i regionen. …
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Under ytan

Gömställen ska skydda torsken i Hanöbukten … forts.

… Hanö dyk och ribcharter och Hannes Kindeberg på Hanö hamnkrog. 
Tillsammans med lokala yrkesfiskare, Lunds universitet, Aanderaa/Xylem, 
Sölvesborgs kommun och Marint centrum har föreningen genomfört en 
förstudie för att identifiera lämpliga platser för reven och även undersökt 
dessa med hjälp av dykningar, undervattensdrönare och sensorförsedda 
mätinstrument. Platsen är vald utifrån den lokala kunskap som finns om 
fiskbestånden och bestånd av säl och skarv. Vidare har sediment, våg-  
och strömförhållanden, salt- och syrehalt, temperatur, partiklar med mera 
har studerats på platsen och undersökningarna har gett kunskap om den 
lokala miljön som krävs för att möjliggöra studier av eventuella effekter  
av reven.

Forskning kopplas på
Genom donationer från lokala företag och privatpersoner i Hanöbukts-
regionen har finansiering säkrats till de 15 rev som ska sjösättas i första 
omgången. Nyligen beviljade också stiftelsen Baltic Waters 2030 1 miljon 
kronor till Anders Persson, Helena Filipsson och Karl Ljung vid Lunds uni-
versitet och Marint centrum för forskning i syfte att utvärdera effekterna  
av reven. Det kommer göras genom filmövervakning och realtidsmätningar 
av miljöförhållandena vid platsen. Vidare kommer sediment-, biota- och 
vattenprover årligen att tas och analyseras. Projektet kommer även  
erbjuda möjligheter för studenter att genomföra examensarbeten på  
Marint centrum. 

- Erfarenheter från andra områden visar att projektet har goda möjlig  –
heter att bli framgångsrikt och bidra med viktig kunskap om torskens  
beteende – hur den till undviker rovdjur som säl och skarv – och kunskap 
om rovdjurens beteende när de jagar torsk. Förhoppningsvis kan detta 
bidra till en förbättrad förvaltning av både torsk och dess predatorer, säger 
Anders Persson, Lunds universitet.

De artificiella reven kan även ha positiva effekter på mångfald och artrike-
dom, under såväl som på ytan, genom att bidra med ökad förekomst av 
musslor och associerade bottendjur, vilket ökar tillgänglig föda för sjöfågel. 

Vidare är projektet intressant i ett historiskt perspektiv. Det har nyligen 
uppdagats att det under århundraden fiskats upp avsevärda mängder 
sten ur havet längs Skånes kust, i en omfattning som överstiger vad man 
tidigare trott. Sten som användes till allehanda byggprojekt. Med detta 
omintetgjordes naturliga skydd för torsken och de konstgjorda reven kan 
vara ett sätt att få dessa skydd återskapade. 

En ytterligare aspekt som projektet ämnar bidra till är att sprida kunskap 
och inspirera fler till att engagera sig för Östersjön. 

- Projektet är mycket intressant inte minst för att det bygger på ett med-
borgarinitiativ och därför redan från början är väl förankrat lokalt i sam-
hället. Det är roligt med så många inblandade aktörer eftersom dagens 
miljö- och klimatutmaningar kräver samarbeten på alla nivåer, säger 
Helena Filipsson, Lunds universitet. 

Hampus Södergren, Hannes Kindeberg och Josefine 
Larsson under höstens förberedande undersökningar. 
Foto: Niklas Eriksson, Sveriges radio

Dykare tar ett sedimentprov på den plats där reven 
ska placeras. Provet ska ge kunskap om bottens 
beskaffenhet och syresättning över tid. 
Foto: Henrik Persson

Helena Filipsson, Geologiska institutionen, 
Lunds universitet. Foto: Erik Thor

Anders Persson, Biologiska institutionen, 
Lunds universitet. Foto: privat

Maringeolog Helena Filipsson från Lunds universi-
tet förbereder mätning av temperatur, salthalt och 
syrehalt med hjälp av en CTD-mätare. 
Foto: André Julinder 
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Vädret styr sjösättningen
En blåsig höst har hittills omöjliggjort sjösättningen av reven, som nu 
planeras till vintern. Utöver vädret, är det mycket som ska klaffa med per-
sonal och utrustning som ska vara på plats. Dessutom kommer en doku-
mentärfilmare delta vid sjösättningen och filma arbetet för en kommande 
dokumentär om åtgärder för svenska fiskbestånd. 

När reven väl är på plats, ska de första försöken pågå under två år. Under 
tiden kommer Hanö torskrevsförening arrangera guidade turer vid platsen, 
vilket även kommer innebära möjligheter för fridykning. Under projekttiden 
ska även ytterligare potentiella platser för anläggning av rev undersökas 
och utvärderas, för att förbereda för en eventuell uppskalning av projektet 
med anläggningar på fler platser i Östersjön om resultaten blir goda. 

… Fältlabbet kommer möjliggöra fältinsamling med provhantering på plats  
i Simrishamn, vilket bland annat förenklar insamling över flera dagar. 
Fältlabbet ska erbjuda en mindre uppsättning provtagningsutrustning för 
att inventera den marina miljön t.ex. med hjälp av undervattensdrönare 
eller transekter, ta vattenprov med vattenhämtare, ta bottenprov med 
sedimentprovtagare, samt samla in biota. Vidare ska fältlabbet erbjuda 
möjlighet att mäta, väga, art- och könsbestämma och preparera prover  
för vidare analys, t.ex. genom torkning och frysning. 

Inledningsvis kommer labbet vara tillgängligt för forskare vid Lunds univer-
sitet och andra lärosäten, men på lite sikt är ambitionen att det ska kunna 
användas även av till exempel myndigheter och företag. Är du intresserad 
av att använda labbet är du välkommen att höra av dig till oss! 

Fältlabb i Hanöbukten … forts.

Spökgarnsuppdrag för renare  
hav och sjöar 
Under perioden 2022-2024 har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 
fått ett regeringsuppdrag om insamling och återvinning av fiskeredskap, 
som bland annat syftar till att minska mängden uttjänta och förlorade 
fiskeredskap i svenska vatten. Inom ramarna för regeringsuppdraget har 
Marint centrum fått i uppdrag att leda arbetet med kunskapsöverföring till 
fiskare, kommuner och aktörer som ska leda eller bedriva draggnings- och 
andra upptagsinsatser samt utveckla bästa metod för att identifiera och få 
upp spökredskap i olika förhållanden längs Sveriges kust. Marint centrum 
ska även bidra till utvecklandet av ett planerings- och analysverktyg för 
upptag insatserna samt bistå HaV och andra berörda myndigheter i att 
utveckla en hållbar, systematisk och kostnadseffektiv nationell hantering  
av problematiken samt att förankra denna internationellt. 

Vesa Tschernij på Marint centrum är projektledare för uppdraget: 

- Det övergripande målet är att fler områden i svenska vatten ska bli 
städade från förlorade fiskeredskap. För att detta ska vara samhälls-

Vesa Tschernij
Foto: Andreas Frössberg

Foto: Hampus Södergren och Marint centrum
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ekonomiskt lönsamt, måste vi uppnå mer kostnadseffektiva och håll-
bara städinsatser, dvs. kostnaden för varje uppfiskat ton spökgarn måste 
minska. Ett viktigt verktyg för detta är ett effektivt planeringsverktyg som 
exempelvis ger myndigheterna som beviljar finansiering till städinsatser 
tillgång till information om vilka områden som är städade och inte. Vid 
projektets slut ska fler aktörer vid och sjöar ha kompetens att bedriva 
hållbara städinsatser och fler aktörer söker och beviljas finansiering för 
arbetet. 

Till projektet anställs även en koordinator, Rebecca Schmatz, som kom-
mer att hålla i de årliga delprojekten där lokala genomförare i hela landet 
utbildas i metodiken och vägleds i genomförandet. 

- Det ska bli väldigt spännande att arbeta med detta projekt, för mig är 
hanteringen av förlorade fiskeredskap en viktig pusselbit i hur vi nyttjar och 
tar hand om våra hav och sjöar. Jag vill bidra till ett friskt hav och i den här 
rollen på Marint centrum får jag göra det, säger Rebecca Schmatz.

Satsning på kommersiell  
algodling till havs
Nästa år startar ett nytt projekt med målet att utveckla kommersiell odling 
av alger till havs i Hanöbukten, både för framställning av livsmedel och för 
att extrahera ämnen för industriella ändamål. På Sveriges västkust finns 
redan ett flertal kommersiella satsningar. Inom Östersjön däremot har 
utvecklingen av odlingsmetoder för kommersiellt intressanta tångarter inte 
kommit lika långt. Givet Östersjöns skilda förutsättningar från Västerhavet 
kan västkustens erfarenheter endast anammas i begränsad utsträckning. 
För att utveckla en tångindustri även i Östersjön krävs annan kunskap och 
andra odlings- och förädlingsmetoder. Samtidigt kan tångodling i Östersjön 
ge större miljöpositiva effekter än på andra ställen, då behovet av närings-
upptag och ökad biodiversitet är högre.

Mot bakgrund av detta har företaget Souto Ocean Culture AB från Lund i 
samarbete med Marint centrum och föreningen Kivik tång utvecklat pro-
jektidén som nu beviljats 500 000 kr från Region Skåne. Projektets syfte 
är att lägga grunden för utveckling av kommersiell odling av tång i havet 
runt Skåne genom identifiering av kommersiellt relevanta arter, utveckling 
av förökningsmetoder, kartläggning av användningsområden inom livs-
medels- och blåbiotechnäringarna, undersökning av affärsmodell för fram-
tida tångföretag samt bidra till utveckling av marknaden för tångprodukter. 
Projektet kommer att bygga på erfarenheter från de marina kolonilotterna 
i Kivik. 

 - Skåne är ett högintressant område för tångodling, med sin långa kust, 
etablerade fiskeindustri med tillhörande infrastruktur, nationellt ledade 
livsmedelsproduktion och internationellt konkurrenskraftiga biotechmiljöer, 
säger Gonçalo Carneiro, Souto Ocean Culture.

Rebecca Schmatz, ny koordinator på Marint centrum. 
Foto: privat 
 

Rörhinna odlad i Hanöbukten.
Foto: Annelie Worgard 
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Projektet kommer att utgå från lokalt förekommande arter vars kommersi-
ella potential är känd från andra sammanhang. Dessa omfattar förslagsvis 
brunalgen blåstång, grönalgerna havssallad och rörhinna samt rödalgen 
kräkel.

- Det är viktigt att odla lokalt förekommande arter för att inte introducera 
nya arter eller andra genetiska stammar i miljön. Projektet kommer göra 
detta samt utveckla modeller för uppföljning av odlingens miljöeffekter och 
för ett miljökontrollprogram för havsbaserad odling, säger Josefine Larsson, 
Marint centrum.

För att kartlägga potentiella användningar inom industrin kommer forsk-
ning om lokal tång att initieras i samarbete med forskare vid Kemicentrum 
och Bioteknik vid Lunds universitet. Projektet kommer även att erbjuda 
möjlighet för examensarbeten. Projektet kommer att samverka med olika 
organisationer inom det skånska främjarsystemet och Innovationscenter 
för landsbygden kommer ansvara för analys av förutsättningar och villkor 
för produktion och förädling för att tång ska lämpas för användning inom 
industrin.

Nätverk för fiskekommuner bildat 
Sedan 2020 har ett tjugotal kust- och fiskekommuner arbetat i ett projekt 
med målsättningen att finna former för en varaktig samverkansorganisa-
tion kring dessa frågor. Projektet har nu avslutats och kommunerna har 
enats om att bilda ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring 
fiske i första hand och andra blå näringar såsom fritidsfiske, vattenbruk och 
marin turism i andra hand. 

Nätverket ska vara ett verktyg för kommunala tjänstepersoner att arbeta 
utifrån sina lokala uppdrag och även om nätverket är nationellt, ska 
mycket av arbetet utgå ifrån och utföras inom regionala noder där fiskets 
och kommunernas förutsättningar liknar varandra. 

I november genomfördes ett uppstartsmöte för nätverket, då beslut även 
fattades om att Landsbygdsnätverket kommer att vara värd för nätverket, 
under ledning av samordnare Veronica Andrén. 22 kommuner har i dags-
läget anmält sig till nätverket och fler väntas tillkomma under nästa år. 
Mer information kommer inom kort på www.landsbygdsnatverket.se.  

Axplock från året 
Bortglömda fiskar på menyn
Organisationen Kålrotsakademin har under året arbetat med att sätta  
ljuset på fiskarter från lokala vatten som sällan hamnar på våra tallrikar. 
Idag importeras nämligen drygt sjuttio procent av den sjömat vi äter i  
Sverige. Syftet har varit att undersöka hur vi kan stärka rollen för lokalt 
landad fisk och bidra till en mer diversifierad och hållbar fiskkonsumtion.  
På så vis kan det biologiska trycket på våra mest populära matfiskar minska 

Mattias Dahlgren presenterar sin förrätt med  
rökt inlagd skarpsill från Östersjön.

Veronica Andrén blir sammankallande  
för kommunernas fiskenätverk.  
Foto: Jordbruksverket 
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samtidigt som den inhemska livsmedelsproduktionen gynnas. Projektet har 
under året skapat möten som samlat yrkesfiskare, kockar, fiskförädlare och 
andra med insikter i fisken och fiskets lokala betydelse, för att undersöka 
vilken potential som finns hos arter som idag glöms bort som matfisk. En 
av träffarna genomfördes på Marint centrum under ledning av kocken och 
krögaren Mathias Dahlgren. Möten gav mersmak både bildligt och bokstav-
ligt och resulterade i många nya idéer, som vi kommer att arbeta för att 
utveckla under nästa år. 

Kommunnätverk Hanöbukten  
I vanlig ordning arrangerades under året två nätverksträffar i Kommun-
nätverk Hanöbukten. På våren låg fokus på naturbaserade åtgärder mot 
kusterosion, invasiva främmande arter och mätning av miljögifter i hamnar 
med musslor som biomarkörer vid ett besök i Ystads kommun. Höstens 
träff ägde rum i Ronneby som presenterade sitt arbete med hållbar kust-
bygds- och destinationsutveckling kopplat till skärgården, havet och havets 
skatter i form av det förlista 1400-talsskeppet Gribshunden. 

Sillens dag
I september firades åter Sillens dag i Sillastan efter två års pandemipaus. 
Solen strålade och sill bjöds på längden och tvären av traktens fisk butiker, 
restauranger och föreningar. Såklart fanns klassiker som stekt sill, rökt 
sill och en uppsjö av sillinläggningar, men även nytänkande rätter såsom 
silltacos, Ceasarsallad med rökt sill och friterad skarpsill, pokébowl med 
sill, nudlar, mango och koriander samt Boquerones på syrad sill med 
peppar rot, äpple och örter. Förutom försäljning av fisk i olika former, såldes 
även andra lokalt producerade och förädlade livsmedel i samarbete med 
Skördetider på Österlen. I tältet fanns också en scen, från vilken det bjöds 
på filéskola, berättelsen om fiskestaden Simrishamns historia, kåseri om 
sillen som nyttig ”vardagslyx”, panelsamtal om sillens roll i matkulturen, 
föredrag om hav och mat i framtidens klimat med mera. Runtom i hamnen 
var det många som provade på håvning, radiostyrda segelbåtar, stand up 
paddleboard (SUP) och att göra konst av marint skräp. Visning av skutorna 
Sarpen och Clara-Marie, guidade vandringar i Sillastan, visning av rökeriet 
och beredningshallen på Skillinge Fisk-Impex, fotoutställningar på havs-
tema och hantverksmässa i Skeppet stod också på programmet. Bortom 
hamnen kunde man prova på sportfiske och uppe på torget lockade en 
konsert med Pidde P. Välkomna igen den 16 september 2023! 

Östersjötorsken – status och framtid
I december arrangerade FishSec, länsstyrelsen i Skåne och Marint centrum 
ett digitalt seminarium med närmare 150 anmälda deltagare, i syfte att 
sprida aktuell kunskap om torsken och möjliga orsaker till dess tillbaka-
gång i Östersjön. Seminariet tog sin utgångspunkt i FishSecs rapport The 
Decline of Cod in the Baltic Sea, som är en aktuell kunskapsöversikt över 
torskens nuvarande situation och faktorerna som påverkat dess nedgång. 
Inbjudna experter presenterade vissa av faktorerna mer i detalj, däribland 
födobrist samt säl och sälparasiter. Under nästa år planeras ett uppföljande 
möte att arrangeras med fokus på åtgärder. 

Bilder från Kommunnätverk Hanöbuktens  
träffar i Ronneby och Ystad. 

Lokala fiskarter provades och bedömdes, såväl  
råa som tillagade. 

FishSecs rapport om torskens  
situation i Östersjön. 


